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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  35 
เรื่อง  พระคริสต์ถูกทดลอง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

บทเรียน:  พระคริสต์ถูกทดลอง 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะบอกถึงวิธีการหนึ่งที่ซาตานล่อลวงพระเยซูคริสต์ 
2. เด็กจะบรรยายถึงเหตุผลว่าท าไมเราจ าเป็นต้องมีพระผู้ช่วยของเราที่เข้าใจเรา 
3. เด็กจะฝึกพูดประโยคที่ว่า “จงออกไปเสีย เจ้าซาตาน” 
4. เด็กจะให้ตัวอย่างหนึ่งอย่างเก่ียวกับการถูดทดลอง 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. ก้อนหิน 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
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1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. ศึกษาพระธรรม ลก 4:1-13 และท าเครื่องมหายเอาไว้ 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กที่จะรู้และเข้าใจว่าพระเยซูได้เข้าสู่การทดลองเหมือนกับพวกเรา 

 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 

 

     
 
 ก่อนจะเริ่มกิจกรรมในวันนี้ ครูต้องการให้พวกเธอได้จับคู่กัน ถ้าหากมีเด็กที่ไม่มีคู่ให้คุณจับคู่กับเด็กคนนั้นด้วย 
 
 ครูต้องการคู่หนึ่งที่จะยืนขึ้น ส่วนคู่อื่นๆให้นั่งอยู่ก่อน ให้เด็กได้ตัดสินใจว่าคู่ไหนที่จะได้ยืนขึ้น 

 

 ส าหรับคู่ที่ยืนอยู่ น่ีคือสิ่งที่ครูต้องการให้เธอท า เมื่อครูพูดว่า “เริ่มได้” ให้หลับตา และหมุนรอบตัวเองห้ารอบอย่างเร็ว
เท่าที่จะท าได้ แล้วนั่งลงบนพื้น แต่ยังคงต้องปิดตาอยู่ ให้เด็กคนใดคนหนึ่งในคู่นั้นทบทวนวิธีท า 
 

 ถูกต้องแล้ว พร้อมท่ีจะหมุนตัวหรือยัง เริ่มได้ ให้เวลากับเด็กๆที่จะท าตามขั้นตอนที่คุณได้บอกไป ตอนนี้ให้บอกกับคู่
อื่นๆที่นั่งอยู่ว่า เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: เวียนหัว, ควบคุมตัวเองไม่ได,้ เมา, ฯลฯ) 
 

 ถึงคราวของทุกคู่ที่ก าลังนั่งอยู่แล้ว ให้กางเท้าออก ให้ชูมือทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบน และโยกไปโยกมาเหมือนกับต้นไม้
ท่ีก าลังโดนลมพัดเอนไปเอนมา ให้เวลากับเด็กๆที่จะได้ท าตาม 
 

 คราวนี้ให้บอกกับคู่ของเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อท าอย่างน้ัน ให้เด็กๆได้แบ่งปัน 
 

 มีความแตกต่างอะไรบ้างระหว่างการได้ยินได้ฟังเฉยๆ กับการที่เราได้มีประสบการณ์ด้วยตนเอง (เราท าได้เพียงแค่การ
จินตนาการเท่านั้นถ้าหากเราไม่ได้มีประสบกาณ์ด้วยตนเอง) 

 
 
 พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีพระผู้ช่วยที่เข้าใจเราทุกอย่าง และสามารถช่วยเราได้ทุกอย่างในปัญหาที่เราเจอ ดังน้ันพระ

เยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าได้เข้ามาในโลกอย่างมนุษย์ พระองค์ได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเหมือนกับท่ีเรา
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ประสบอยู่ ตัวอย่างเช่น มีคนไม่ชอบพระเยซูและคอยล้อเลียนพระองค์, เมื่อเพื่อนของพระองค์เสียชีวิต พระองค์ทรง
ร้องไห้ บางคร้ังผู้คนมเป็นมิตร และท าร้ายพระองค์ 

 
 จริงๆแล้ว พระเยซูจ าเป็นต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้หรือเปล่า (ไม่จ าเป็น) พระเยซูเลือกที่จะท าสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะ

ได้เข้าใจความรู้สึกของเรา พระองค์ต้องการเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับเรา 
 

 วันนี้ เราจะมาเรียนรู้ว่าซาตานมีวิธีอย่างไรในการทดลองพระองค์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงรับ
บัพติศมา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

 
 

 

 
 หลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพติศมา พระองค์เดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน – ที่ๆอากาศร้อนระอุ และแห้งแล้ง พระองค์

อยู่ที่น่ันเป็นเวลา 40 วันและ 40 คืน ให้เด็กนับหนึ่งถึงสี่สิบ 
 

 สี่สิบวนันั้นช่างยาวนานเหลือเกิน พระเยซูคริสต์คงจะหิวอย่างมาก 
 

 พระองค์มีศัตรูที่มีชื่อว่า ซาตาน ซาตานเป็นศัตรูของเราเหมือนกัน ซาตานเป็นจอมโกหก ซาตานพยายามดึงเราให้
ออกห่างจากทางของพระเจ้า 
 

 ให้เราท าหน้าขุ่นเคืองเหมือนกับหน้าซาตานเพราะเราไม่ชอบมัน ให้เด็กๆลองท าหน้าตา 
 

 หลังจากที่พระเยซูคริสต์อยู่ในถิ่นทุรกันดานเป็นเวลาสี่สิบวัน และสี่สิบคืน ซาตานได้มาหาพระองค์และทดลอง
พระองค์ ซาตานมักจะทดลองเราให้ต่อต้านแนวทางของพระเจ้า ให้เราท าหน้าขุ่นเคืองเหมือนกับหน้าซาตานอีกครั้ง 
ให้เด็กๆลองท าหน้าตา 
 

 ในถิ่นทุรกันดานนั้นมีก้อนหินมากมาย ให้ชูก้อนหินที่คุณเตรียมมาให้เด็กๆดู ซาตานเอาก้อนหินก้อนหนึ่งให้พระเยซูดู 
และพูดกับพระองค์ว่า “ถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ให้บอกก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปังซิ” 
 

 พระเยซูสามารถที่จะท าให้ก้อนหินกลายเป็นขนมปัง และอาหารที่อร่อยได้ แต่พระองค์รู้ว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับซาตาน ถึงแม้ว่าพระองค์จะรู้สึกหิวมาก พระองค์ไม่ได้ท าตามที่ซาตานแนะน า พระองค์ตอบกับซาตาน



 4 

ตามที่พระธรรมของพระเจ้าได้บอกเอาไว้ 
 

 ให้เรามาดูค าตอบด้วยกันจากพระธรรมของพระเจ้า  
 
ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า"มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบ ารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้” ลก 4:4  

 ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับเป็นค าตอบที่แปลกๆซะหน่อย แต่ให้เราลองคิดเกี่ยวกับค าตอบนี้สักนิด พระเยซูต้องการเชื่อ
ฟัง และท าตามแผนการณ์ของพระเจ้า แผนการณ์ของพระเจ้าคือการได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการ พระเยซูรู้ว่า
ซาตานต้องการให้พระองค์ใช้อ านาจของพระองค์ในทางท่ีผิด พระเยซูจึงตอบว่า “ไม”่ ให้เราพูดพร้อมกันว่า “ไม่” 
เหมือนกับที่พระเยซูได้พูดกับซาตาน ให้เด็กๆตะโกนค าว่า “ไม่” 

 จากนั้น ซาตานได้พาพระเยซูคริสต์ขึ้นไปยังที่สูงที่ๆจะสามารถมองเห็นอาณาจักรทั้งหมดได้ 
 

 ให้เรายืนบนเก้าอี้ของตัวเอง และท าท่าทางเหมือนกับก าลังมองดูอาณาจักรทั้งหมด ให้พิจารณาว่าเมื่อเด็กยืนบนเก้าอี้ 
จะปลอดภัยหรือไม่ตกลงมา ให้คุณยืนบนเก้าอี้เป็นตัวอย่าง และชี้ไปรอบๆเหมือนกับก าลังมองดูอาณาจักรที่ก้างใหญ่
ไพศาลอยู่ 

 

 ซาตานพูดว่า “ถ้าเจ้ากราบไหว้เรา เราจะให้สิทธิอ านาจ และเกียรติยศทั้งสิ้นเหนืออาณาจักรน้ี” เธอคิดว่าพระเยซูคริสต์
จะตอบอย่างไร พระองค์ตอบว่า “ไม”่ 

 

 ถูกต้อง พระเยซูคริสต์ตอบว่า “ไม่” อีกคร้ังหนึ่ง  
ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า"มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติ
พระองค์แต่ผู้เดียว" ลก 4:8 
 

 พระเยซูคริสต์รู้ว่าพระองค์จะมีอาณาจักรอีกแบบหนึ่ง พระองค์จะได้ปกครองจิตใจของมนุษย์ พระองค์ไม่ใช้วิธีลัด
แบบซาตาน พระองค์ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า 

 

 ซาตานมีการทดลองอีกอย่างหนึ่ง ซาตานน าพระเยซูไปที่กรุงเยรูซาเล็มและบนสุดของพระวิหารของพระเจ้า ซาตาน
พูดว่า “ถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ให้กระโดดลงไป ทูตของพระเจ้าจะปกป้องเจ้าเอง” 

 

 พระเยซูรู้ว่า ถ้าพระองค์กระโดดลงไป พระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มารับพระองค์ ทุกคนที่เห็นก็จะประทับใจ และต้องการ
ติดตามพระองค์ พระองค์รู้ว่า นี่ไม่ใช่แผนการณ์ของพระเจ้า พระเจ้าต้องการให้พระเยซูเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดาน 
รักษาโรค และสอนพวกเขาเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ปฏิเสธที่จะท าตามที่ซาตานบอก  
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 ให้เราลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ให้กางแขนออกเหมือนกับนก และกระโดดลงบนพื้น “ดูที่นี่ ดูที่นี่” ให้น าเด็กๆท ากิจกรรมนี้ 
 

 ท าได้ดีมาก แต่พระเยซูไม่ต้องการแสดงออกอย่างนั้น พระองค์รู้ว่านั่นไม่ใช่แผนการณ์ของพระเจ้า พระองค์ปฏิเสธ
ซาตาน สุดท้ายแล้ว ซาตานเห็นว่าพระเยซูไม่มีทางท าตามที่เขาบอก ซาตานจึงจากไป ให้เราพูดพร้อมๆกันว่า “ออกไป
ให้พ้น เจ้าซาตาน” ให้น าเด็กๆท ากิจกรรมนี้ 
 

 หลังจากที่ซาตานจากไปแล้ว พระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลพระเยซู ให้เราท ามือเหมือนกับปีกของทูตสวรรค์แล้วหุบไว้
ตรงด้านหน้าของตัวเอง เพื่อแสดงให้รู้ว่าทูตสวรรค์ได้ปกป้องพระเยซูคริสต์อย่างไร ให้เด็กๆได้มีโอกาสท ากิจกรรมนี้ 
 

 พระเยซูคริสต์สามารถผ่านการทดสอบของซาตานทุกอย่าง ไม่ว่าซาตานจะหลอกลวงอย่างไร แต่พระเยซูยังคงท าตาม
วิถีทางของพระเจ้า ให้เราเฉลิมฉลองกันดีกว่า เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเข้มแข็งเมื่อถูกการทดลอง ให้น าเด็กๆแสดง
ความช่ืนชมยินดี 
 

 เธอเคยมีประสบการณ์ที่ถูกทดลองให้ท าในสิ่งท่ีผิดหรือไม่ ลองเล่าให้ครูฟังซิ ให้เด็กๆได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่พวกเขาเคยถูกทดลองให้กระท าผิด  

 

 

   
 

 

  

 
 สามสิ่งที่ซาตานใช้ทดลองพระเยซูคืออะไรบ้าง (ให้เปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปัง, ให้กราบไหว้ซาตานเพื่อที่จะได้เป็น

ผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหมดบนโลกใบนี้ และให้กระโดดจากยอกพระวิหาร และจะมีทูตสวรรค์มารับไว้)  
 

 ให้เรามาเล่นเกมหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการถูกทดลอง ครูจะบอกข้อความต่างๆ ถ้าเธอคิดว่าข้อความดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่ซาตาน
โกหก ให้ตะโกนว่า “ออกไปให้พ้นเจ้าซาตาน” ถ้าเธอคิดว่าข้อความดังกล่าวนี้เป็นความจริงของพระเจ้า ใฟ้โบกมือทั้ง
สองข้างไปมา และกระโดดขึ้นลงแสดงท่าทางดีใจ ให้ทบทวนวิธีการเล่นกับเด็กๆ พร้อมหรือยังเอ่ย 

 
 ไปขโมยของชิ้นนั้น ไม่มีใครเห็นหรอก (ซาตาน)  

 
 เป็นความคิดที่ดีที่จะโกหกเพื่อที่จะไม่เป็นปัญหากับเรา (ซาตาน)  

 
 เธอไม่จ าเป็นต้องขโมยของๆคนอ่ืนเพราะพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมในสิ่งที่เธอต้องการ (พระเจ้า)  

 
 เป็นการดีที่เราจะพูดความจริง (พระเจ้า)  

 
 ไม่เชื่อฟังแม่ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะแม่ชอบหงุดหงิด (ซาตาน) 
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 คนๆนั้นไม่ดีกับเธอ ดังนั้นเธอไม่จ าเป็นต้องไปดีกับมัน (ซาตาน) 

 
 ให้เธอรักศัตรู และท าดีกับคนที่ไม่ดีกับเธอ (พระเจ้า) 

 
 ไม่มีใครเห็นหรอก เธอเอาอาหารนี้ไปได้ (ซาตาน) 

 
 ไม่มีใครเห็น ไปช่วยเหลือคนๆนั้นดีกว่า (พระเจ้า)  

 
 เวลาที่โกรธให้เธอพูดค าที่ไม่สุภาพ มันจะช่วยท าให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ (ซาตาน) 
 
 ให้ระมัดระวังในการเอ่ยพระนามของพระเจ้า (พระเจ้า) 

 
 
การจบบทเรียน:   
 

 

   
 

 

 

    
 เธอท าได้ดีมากที่รู้ว่าสิ่งไหนเป็นทางของซาตาน และสิ่งไหนเป็นทางของพระเจ้า พวกเธอเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง

เหล่านี้ได้อย่างไร ให้เด็กๆได้ตอบสนอง วิธีเดียวกับที่พระเยซูได้ท า ทุกครั้งที่พระเยซูตอบซาตาน พระองค์จะใช้พระ
ธรรมของพระเจ้า พระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับหนังสือที่น าทางให้เราด าเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการ  

 
 เมื่อเธอถูกซาตานล่อลวงให้เธอท าในสิ่งท่ีไม่ดีที่ไม่เป็นทางของพระเจ้า มีค าตอบหนึ่งที่เธอสามารถจะบอกได้เสมอคือ 

“ออกไปให้พ้นเจ้าซาตาน” ให้เด็กๆได้พูดตามคุณ  
 

 พวกเธอสามารถพูดให้ดังกว่านี้ได้ ครูว่าพวกเธอสามารถพูดให้ดังกว่านี้อีก คราวนี้ลองพูดให้ดังที่สุดเท่าที่จะท าได้ซิ 
ให้เด็กๆได้ตะโกนว่า “ออกไปให้พ้นเจ้าซาตาน” 
 

 ท าไมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่พระเยซูต้องมีประสบการณ์ที่ถูกทดลอง (เพราะพระองค์จะสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นมันได้) 
 

 ดีมากทุกคน ให้ทุกคนยืนเป็นวงกลมเพื่อที่เราจะอธิษฐานพร้อมกัน ให้พูดตามครูที่ละวรรค : 
 

พระเยซูคริสต์เจ้า 
ขอบคุณที่รักพวกเรา 
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ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างให้กับเรา 
ในการท าตามทางของพระเจ้า 
โปรดช่วยเราที่จะสามารถจ าข้อความ 
“ออกไปให้พ้นเจ้าซาตาน” 
โปรดช่วยให้เราสามารถเลือกท า 
ในสิ่งท่ีเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในตลอดสัปดาห์นี้ 
ในพระนามพระเยซูคริสต์ 
อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


